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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní
Lánov po roce 2012“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:
Název: Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012
Kapacita (rozsah) záměru:
Těžba vápenitého dolomitu v DP Horní Lánov: max. 450000 tun za rok
Plocha těžby v rámci dobývacího prostoru zvažovaná v rámci variant pro hornickou činnost:
Varianta P – projektová
5,494 ha
Varianta R – redukovaná
2,084 ha
Varianta P – projektová
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
 dotěžení zásob v dobývacím prostoru,
 plošný rozsah těžby 5,494 ha (viz obrázek č. 4 oznámení záměru),
 výše těžby dolomitu 450 tis. tun/rok,
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zásoby cca 20 mil. tun (počítáno vč. zásob zahrnutých do nulové varianty),
podíl ku zásobám bilančním volným v rámci DP (stav k 1.1.2007 je 27088000 tun) je
cca 75%,
 doba těžby cca 40 let.
Rozsah těžby je navržen tak, aby byly hospodárně využity zásoby výhradního ložiska v rámci
dobývacího prostoru.
Varianta R – redukovaná
Varianta R byla předložena investorem na základě negativního hodnocení varianty P v rámci
posouzení vlivu záměru na ptačí oblast Krkonoše – viz příloha č. 1 oznámení záměru.
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
 těžba zásob v dobývacím prostoru v omezeném rozsahu limitovaném výskytem bučin
na svahu k Pekelskému potoku,
 plošný rozsah těžby 2,084 ha (viz obrázek č. 4 oznámení záměru),
 výše těžby dolomitu 450 tis. tun/rok,
 zásoby cca 11 mil. tun (počítáno vč. zásob zahrnutých do nulové varianty),
 podíl ku zásobám bilančním volným v rámci DP (stav k 1.1.2007 je 27088000 tun) je
cca 40 % – to znamená, že 60 % zbývajících zásob klasifikovaných jako bilanční
volné by zůstalo nevytěženo,
 doba těžby cca 25 let (od doby dotěžení zásob v nulové variantě).
Rozsah těžby ve variantě je zmenšen s ohledem na výskyt bučin, na něž je vázán výskyt
význačných druhů rostlin a živočichů, mj. lejska malého a korálice trojklanné.
Varianta redukovaná i varianta projektová zahrnují i plochy v blízkosti pastviny (o velikosti
cca 3,5 ha) ležící jihovýchodně od lomu.
Varianta N – nulová
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
 těžba zásob v dobývacím prostoru po roce 2012 v prostoru vymezeném platným
POPD,
 plošný rozsah těžby 0 ha oproti povolenému stavu (viz obrázek č. 2 oznámení záměru),
 výše těžby dolomitu 450 tis. tun/rok,
 zásoby (po roce 2012) cca 2,8 mil tun,
 doba těžby 6 let.
V případě nedotěžení zásob v prostoru již povolené hornické činnosti dle platného POPD do
r. 2012, bude nezbytné zažádat o nové povolení HČ s tím, že tento záměr byl již v procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí v roce 2001 projednán (stanovisko bylo vydáno
v září 2001).
Charakter záměru:
Záměrem je hornická činnost na výhradním ložisku vápenitého dolomitu Lánov (č. ložiska
3 179 000), které je v současné době dobýváno na základě povolení hornické činnosti,
vydaného OBÚ v Trutnově dne 20.12.2001 pod zn. 3810/01/Dv/Lá. Platnost tohoto
rozhodnutí je časově omezena do 31.12.2012. Hranice pro dobývání z platného povolení jsou
vyznačeny na obr. č. 4 v oznámení záměru.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Lánov
Katastrální území: Horní Lánov, Prostřední Lánov
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Zahájení: na základě nového povolení hornické činnosti v roce 2012
Ukončení: hornická činnost ve dobývacím prostoru Horní Lánov bude probíhat do doby
vytěžení všech vyhodnocených geologických zásob (s ponecháním zásob, které nelze při
použité dobývací metodě vydobýt)
V závislosti na realizované variantě:
Varianta N - nulová – 2018
Varianta P - projektová – 2052
Varianta R – redukovaná – 2037
Sanace a rekultivace předmětné části ložiska bude provedena po ukončení. Předpoklad je, že
rekultivační práce budou završeny do 5 let po ukončení těžby.
Oznamovatel: Krkonošské vápenky Kunčice , a.s.
Závěr:
Záměr „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce
2012“ naplňuje dikci bodu 2.5, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust.
§ 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován
podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Pokračování
hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012“ má významný vliv
na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem
na oblast ochrany veřejného zdraví (posouzení hluku a vibrací z provozu záměru
a dopravy záměrem vyvolané, posouzení četnosti a vlivu trhacích prací), ochrany
přírody a krajiny, ochrany vod.
Dokumentaci je třeba doplnit o:






takový způsob řešení dopravy, aby v chráněném venkovním prostoru staveb
v blízkosti místní komunikace hluk z dopravy v denní době nepřekračoval
ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq, 16h 55 dB,
hodnocení zdravotních rizik záměru,
specifikaci odpadů, které budou vznikat v jednotlivých fázích realizace záměru
(příprava, dobývání, zušlechťování) a způsob nakládání s nimi, včetně
konkretizace shromažďovacích a skladovacích prostředků,
upřesnění způsobu nakládání s materiály vznikajícími při těžební činnosti, které
jsou v oznámení záměru zařazeny jako odpady z těžby nerostů (010102) a odpady
z úpravy nerostů (010202),
stav hladiny podzemní vody vers. těžební báze (např. zobrazením podélných
a příčných řezů těžebního prostoru se zanesením hladiny podzemní vody), vlivy
záměru na vodní režim území, zejm. ve vztahu k prameništi Bíner v případě
přiblížení těžby k hranici dobývacího prostoru,
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posouzení vlivu změny vodního režimu v důsledku těžby na lesní porost na
severním svahu mezi místem pokračování těžby a Pekelským potokem.

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami
a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha).
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů a dotčených
územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení
a realizaci vlastního záměru a také požadavky na další posuzování záměru podle zákona.
S přihlédnutím k těmto námitkám a požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše
uvedené oblasti.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 07.08.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 08.08.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 13.08.2008,
- Obvodní báňský úřad v Trutnově, ze dne 11.08.2008,
- Muzeum vých. Čech, ze dne 04.08.2008,
- Obec Lánov, ze dne 15.08.2008.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 14 výtisků a jednou v elektronické
podobě.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník k čj.: 12669/ZP/2008 – Čr
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov
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Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov,
Úpická 117, 541 17 Trutnov
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov
4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
5) Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3,
546 11 Vrchlabí
6) Obvodní báňský úřad v Trutnově, Lomní 353, P.O. BOX č. 33, 541 01 Trutnov
7) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
Krkonošské vápenky Kunčice , a.s., Kunčice nad Labem čp. 150, 543 61 Kunčice nad Labem
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) G E T s.r.o., Perucká 11A, 120 00 Praha 2
4) Krkonošské muzeum, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
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